SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
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THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản
Ngày 18/3/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum ban
hành Bản niêm yết thông báo đấu giá tài sản số 110/NY-ĐGTS đối với tài sản
là: Quyền sử dụng 29 lô đất ở đô thị tại Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân
cư đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ C187 cũ đến C187 mới), thôn 1, thị trấn Sa
Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích đấu giá là: 6.148,77m2 với
tổng giá khởi điểm là: 9.263.470.500 đồng. Thời gian bán hồ sơ, tham khảo hồ
sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày thông báo đến 09 giờ 30 phút ngày
14/4/2020. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày
17/4/2020.
Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, về việc thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, điều chỉnh thời gian bán hồ
sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 10 giờ, ngày
20/4/2020. Điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ
30 phút, ngày 23/4/2020.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, đề nghị các tổ chức, cá
nhân đủ điều kiện mua tài sản (có nhu cầu mua tài sản) đến tại Trung tâm làm
thủ tục đăng ký mua tài sản vào thời gian điều chỉnh trên. Để biết thêm chi tiết
xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa
Thầy (số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) số
điện thoại: 0260.3911.069./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- TTDVĐG tài sản (Để niêm yết);
- Hội trường UBND huyện Sa Thầy (Để niêm yết);
- BQL dự án ĐTXD huyện Sa Thầy (Để niêm yết);
- Trụ sở UBND thị trấn Sa Thầy (Để niêm yết);
- Cổng TTĐT Cục QLCS - Bộ TC (Để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (Để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (Để đăng tải);
- Khách hàng đăng ký mua tài sản (kèm hồ sơ);
- Lưu: VT, HS/ĐGTS.
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